
INFORMACJE Z GMINY 
16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. ODBYŁA 

SIĘ XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ  
W MIĘDZYLESIU 

 
 

a w proponowanym porządku obrad znalazły się 

następujące zagadnienia : 

 

1/ przyjęcie informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy wraz z informacją                           

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

oraz informacji o przebiegu     wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za 

pierwsze półrocze 2018 r.  

2/ zmiany w budżecie gminy na rok 2018 

3/ wysokości i zasady przyznawania diet dla sołtysów 

z terenu Miasta i Gminy  Międzylesie 

4/ zasady wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy Międzylesie 

5/ nadanie nazwy „Skwer 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości” na terenie miasta  Międzylesie 

Zainteresowanych przebiegiem sesji, (po 

wprowadzeniu protokołu z jej przebiegu do „zbiorów 

protokołów Rady Miejskiej” na internetowej stronie 

gminy) zaprzaszamy na stronę www.miedzylesie.pl > 

BIP > Rada Miejska 

WYNIKI WYBORÓW DO 

MŁODZIEŻOWEJ RADY                                 

MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

 
 

8 października 2018 r; w Szkołach 

Podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi na 

terenie gminy przeprowadzono wybory na kolejną IV 

kadencję do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy 

Międzylesie. W Samorządowej Szkole w 

Międzylesiu stanowiącej Okręg Wyborczy Nr 1, o 7 

możliwych mandatów ubiegało się 18. uczniów, 

natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Domaszkowie stanowiącym Okręg Wyborczy Nr 2, 

na 3 możliwe mandaty kandydowało 11. uczniów.  

 

 
 

 

Wybory przeprowadzono zgodnie z wcześniej 

ustalonymi procedurami, a nad ich prawidłowym 

przebiegiem czuwały powołane Szkolne Komisje 

Wyborcze, które po podliczeniu głosów ogłosiły 

wyniki głosowania.  

 
Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy 

Międzylesie w kadencji 2018/2019 wybrani zostali: 

Jakub Urbaniak, Katarzyna Zamośna, Nicoll 

http://www.miedzylesie.pl/
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Adamek, Nicoll Gładysz, Aleksandra Zub, Michał 

Dudek, Jacek Hryc, Gabriela Miśków, Dominik 

Chromiec i Mateusz Tomera.                                                                                                                                                      

Nowo wybranym radnym gratulujemy i życzymy 

owocnej pracy w Radzie! 

 

ULŻYĆ I UŁATWIĆ ŻYCIE MŁODYM 

MAMOM... 

 
 

1 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie 

Samorządowego Żłobka w Międzylesiu. Z inicjatywy 

Burmistrza Miasta i Gminy w Międzylesiu Tomasza 

Korczaka powstała instytucja opieki nad 

najmłodszymi mieszkańcami gminy Międzylesie. 

Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki 

pozyskanym funduszom z Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat trzech „Maluch”, przy 

współfinansowaniu ze środków budżetu gminy. 

 

 
 

W uroczystym otwarciu żłobka wzięli udział m.in. 

przedstawiciele gminy na czele z Przewodniczącym 

Rady Miejskiej Jerzym Marcinkiem i Burmistrzem 

Tomaszek Korczakiem, radni Rady Miejskiej oraz 

zaproszeni goście i rodzice maluchów, które będą 

uczęszczały do placówki. Oficjalnego przecięcia 

wstęgi dokonali: przedstawiciel UMiG Międzylesie 

Monika Harasińska, przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Marcinek, dyrektor żłobka Ryszard Bodnar, w 

imieniu  rodziców Tomasz Tryliński, następnie Ks. 

dziekan Jan Tracz dokonał uroczystego poświęcenia 

żłobka. Po czym Samorządowy Żłobek w 

Międzylesiu został oficjalnie uznany za otwarty! 

 

 
 

Prezes ZUK Krzysztof Kowalski oraz dyrektor 

MGOK Teresa Sobierska przekazali prezenty w 

postaci zabawek dla dzieci uczęszczających do 

żłobka. 

 

W ramach inwestycji wykonana została adaptacja 

części pomieszczeń Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu na potrzeby żłobka, oraz 

zakupiono kompletne wyposażenie placówki. Prace 

budowlane trwały od 03.07.2018 r. do 14.09.2018 r. 

W ramach zadania na potrzeby żłobka przebudowano 

część obiektu szkoły uzyskując pomieszczenia: hol, 

szatnia, wózkarnia, pomieszczenie do wydawania 

posiłków, pokój dzienny połączony z sypialnią, 

łazienki, pomieszczenie biurowe. Wszystkie prace 

przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

 

Obiekt przystosowany jest do zapewnienia opieki dla 

15. dzieci. Placówka oferuje opiekę od poniedziałku 

do piątku w godz. od 06:30 do 15:30 dzieciom w 

wieku od 20. tygodnia życia do 3 lat. Nowoczesne 

wyposażenie oraz profesjonalnie przygotowani 

opiekunowie zapewnią komfort przeżywania 
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dziecięcych emocji, kształtowania pozytywnych 

nawyków i wszechstronnego rozwoju. 

 

Wszystkim maluchom życzymy radości, uśmiechów 

na co dzień i samych wyjątkowych dni spędzonych w 

naszym żłobku. Rodzicom zaś życzymy licznych 

powodów do satysfakcji z rozwoju i postępów swoich 

dzieci oraz dziękujemy za zaufanie jakim nas 

obdarzyliście. 

 

 

CZESKO-POLSKI SZLAK 

GRZBIETOWY – WSCHODNIA CZĘŚĆ 

Numer projektu: 

 CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254 

 

Partner Wiodący: Euroregion Pomezí Čech, 

Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis 

Partnerzy:  

 Královéhradecký kraj 

 Pardubický kraj 

 Olomoucký kraj 

 Liberecký kraj 

 Sdružení Neratov, z.s. 

 Obec Deštné v Orlických horách 

 Obec Olešnice v Orlických horách 

 Městys Nový Hrádek 

 Obec Vysoká Srbská 

 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej 

 Powiat Kłodzki 

 Gmina Międzylesie 

 Gmina Bystrzyca Kłodzka 

 Gmina Duszniki-Zdrój 

 Gmina Radków 

 Gmina Miejska Nowa Ruda 

 Gmina Nowa Ruda 

Łączny budżet    

 3 571 346,11 € 

Dofinansowanie UE z EFRR   

 3 035 553,00 € 

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ   

                97 950,00 € 

Wkład własny partnerów                  437 843,11 € 

 

Okres realizacji: 1.4.2018 – 31.10.2020 

 

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego 

transgranicznego produktu turystycznego pn. 

„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. Zostaną 

odnowione i stworzone nowe transgraniczne 

połączenia tego ważnego historycznego szlaku 

pieszego, jak również zrealizowane będą nowe 

towarzyszące inwestycje w postaci wież widokowych 

i punktów informacji turystycznej. Projektowi będzie 

towarzyszyła kampania marketingowa i promocyjna 

przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i 

nowoczesnych metod i technologii informacyjnych 

ukierunkowanych dokładnie na potencjalnych 

zwiedzających. 

 

 

Działania projektu: 

 Oznakowanie szlaku grzbietowego - pojawią 

się nowe specjalne oznakowania trasy pod 

nazwą Szlak Grzbietowy 

 Wieże widokowe – w ramach projektu 

zostanie zbudowanych 11 wież widokowych, 

w przypadku ośmiu z nich będzie to 

odbudowa nieistniejących obecnie 

historycznych wież/punktów widokowych 

lub wykorzystane zostanie inne dziedzictwo 

historyczne 

 Punkty Informacji Turystycznej – w ramach 

towarzyszącej infrastruktury turystycznej 

zostaną zbudowane dwa PIT, które powstaną 

w Novym Hrádku na wzniesieniu Šibeník w 

sąsiedztwie planowanej wieży widokowej 

oraz w Neratovie w bezpośrednim pobliżu 

budowanego mostu łączącego polską i 

czeską stronę granicy  

 Parking – w pobliżu powstającej wieży 

widokowej i PIT w Novym Hrádku zostanie 

zbudowany nowy parking 

 Odbudowa mostu w Neratovie - most 

zostanie zbudowany na granicznej rzece 

Dzikiej Orlicy i będzie bezpośrednio łączył 

Polskę z Czechami i dlatego uważany jest za 

symbol duchowego i fizycznego połączenia 

Polaków i Czechów 
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 Kampania marketingowa - obejmuje 

stworzenie wspólnego logo Szlaku 

Grzbietowego, rozbudowę portalu 

internetowego www.hrebenovka.cz przy 

wykorzystaniu panoramicznych widoków, 

prezentację na portalach społecznościowych, 

wydanie materiałów drukowanych, mapy w 

bloczkach, prezentację produktu w formie 

kalendarza, opracowanie spotów wideo, 

ogłoszenia w regionalnym i ogólnokrajowym 

radiu i prasie, press trip, organizację 

konferencji.   

W ramach projektu gmina Międzylesie wykona 

zadanie pn. „Budowa wieży widokowej na Czerńcu”. 

Wieża o wysokości ok. 24m stanie na działce nr 

78/153, obręb Niemojów.  

Zasadniczym przeznaczeniem projektowanej wieży 

jest funkcja obserwacyjna – pozwoli ona na 

monitorowanie przez służbę leśną otaczających ją 

kompleksów leśnych po obu stronach granicy. 

Oprócz tego wieża umożliwi turystom zmierzającym 

pobliskim szlakiem – ogląd górskich krajobrazów z 

wyjątkowo malowniczym widokiem panoramy 

masywu Śnieżnika na wchodzie oraz pasma Gór 

Orlickich na zachodzie.  

Więcej informacji na stronach:

 https://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka 

 

 
 

KOLEJNY WNIOSEK O 

DOFINANSOWANIE NA 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

PROMOCJI W GMINIE MIĘDZYLESIE 

 
Gmina Międzylesie wraz z partnerem z 

Cervena Voda w okresie od 1 listopada 2018 r. do 30 

września 2019 r. będzie realizowała projekt pt.  

„Nowoczesne technologie promocji na pograniczu 

polsko-czeskim” Całkowity koszt projektu 

29 395,047 EURO. 

Celem projektu jest zwiększenie 

zainteresowania regionem polsko-czeskim, rozwój 

oferty turystycznej poprzez wydanie różnorodnych 

materiałów promocyjnych zawierających informacje 

o atrakcjach regionu, bazie noclegowej tj. album 

wypełniony zdjęciami, promujący atrakcyjność 

Gminy Międzylesie i Červena Voda,  informator 

trzyjęzyczny przedstawiający bazę turystyczną, 

agroturystyczną,  mapa pogranicza Polsko – 

Czeskiego 4-języczna z topografią miejscowości, 

wykazem głównych punktów widokowych, zakupie 

gadżetów tj. torby papierowe,  długopisy 

okolicznościowe, flagi masztowe - 15 szt., notesy 

magnesowe, balony, power bank, ponczo - płaszcze 

przeciwdeszczowe, identyfikatory-zawieszki do 

walizek, kubki termiczne, koszulki polo,  parasolki 

firmowe, opaski odblaskowe, teczki firmowe. 

Wnioskodawca zakupi ściankę wystawienniczą, 

stojaki reklamowe z którymi zaprezentuje się 

podczas  Targów Turystycznych we Wrocławiu i 

Opolu. 

W ramach projektu zakupione zostaną 2 - infokioski, 

które będą znajdowały się na terenie gminy 

Międzylesie. Projekt ma na celu stworzenie 

zintegrowanego systemu informacji turystycznej, 

który będzie swoistym przewodnikiem zawierającym 

informacje o wszystkich atrakcjach turystycznych, 

zabytkach, miejscach noclegowych, szlakach 

turystycznych, rowerowych, pieszych i narciarstwa 

biegowego Wnioskodawcy i Partnera, a także 

wydarzeniach i imprezach regionalnych na 

pograniczu Polsko -Czeskim. Urządzenia znajdować 

się będą: w Międzylesiu na parkingu przy Urzędzie 

Miasta i Gminy, drugi Infokiosk usytuowany zostanie 

w największej wsi Gminy Międzylesie w 

Domaszkowie. Infokioski będą doskonałym 

nośnikiem reklamy i promocji miasta i Gminy 

Międzylesie. 

Realizacja projektu poprzez działania 

promocyjne przyczynią się do zwiększenia liczby 

turystów odwiedzających obszar pogranicza polsko-

czeskiego. Wspólna prezentacja podczas  targów 

turystycznych we Wrocławiu i Opolu pozwoli na 

przedstawieie oferty turystycznej szerszemu gronu za 

pomocą materiałów informacyjno-promocyjnych 
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wydanych w ramach projetu, co wpłynie na 

zwiększenie ruchu  turystycznego w naszych 

regionach, wydłużenie czasu pobytu turystów ze 

względu na różnorodność oferowanych atrakcji 

wypoczynkowych u Wnioskodawcy i Partnera. 

 

SINGLETRACK GLACENSIS – PĘTLA 

,,OSTOJA” 

Prace budowlane 

 
Trwają prace przy budowie pętli rowerowej 

,,Ostoja” w ramach projektu pn.: ,,Singletrack 

Glacensis” w miejscowości Jodłów. Dzięki 

wyjątkowo sprzyjającej pogodzie udało się na obecną 

chwilę ukończyć 95% długości trasy (ok. 13.900 mb). 

Pozostała do realizacji infrastruktura tj. wiata, brama 

wjazdowa oraz oznaczenie trasy. Prace przebiegają 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Powstająca trasa jest jednym z etapów dużego 

projektu, który zakłada utworzenie sieci tras typu 

singletrack na terenie Gór Bialskich i Masywu 

Śnieżnika. 

 

 

WYPŁATY  DOTACJI  DO WYMIANY 

PIECÓW  

Na początku października br. uruchomiona 

została pierwsza transza wypłat dotacji dla osób 

zakwalifikowanych do projektu „Dofinansowanie 

przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej 

generacji i wymianę na ekologiczne źródła ciepła w 

gminie Międzylesie” dofinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                          

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.    

 W wyniku realizacji przedsięwzięcia 

zlikwidowane zostały 42 sztuki starych pieców          

stałopalnych, w miejsce których zainstalowano 

ekologiczne kotły na ekogroszek, biomasę, gazowe 

lub ogrzewanie elektryczne.  

Rozliczenie dotacji podzielone zostało ma dwie 

transze, 20. właścicieli nieruchomości, ujętych w 

pierwszej transzy, zobowiązanych zostało  do 

rozliczenia zadania do końca miesiąca lipca br., a 

kolejnych 22. do końca sierpnia.  

       Na podstawie dokumentacji beneficjentów i po 

dokonaniu wizji lokalnej potwierdzającej zgodność 

wykonania przedsięwzięcia z przedłożonymi 

dokumentami, gmina, zgodnie  z umową z 
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WFOŚiGW we Wrocławiu wnioskuje o 

uruchomienie pożyczki. Wniosek  o wypłatę 

środków, dla rozliczenia pierwszej transzy złożony 

został we wrześniu. Dla drugiej będzie składany w 

miesiącu bieżącym. Wypłata drugiej transzy dotacji 

planowana  jest na początku listopada br. 

CO Z CENAMI ZA DOSTAWĘ WODY  

I ODBIÓR ŚCIEKÓW ? 
 

Dla uzupełnienia rozmowy z Panem Romanem 

Nowakiem w części dotyczącej kształtowania 

wielkości cen za wodę i ścieki przekazujemy 

Czytelnikom zadania jakie w tym zakresie ma 

nowopowstałe Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie (PGW WP) 

Nowelizacja ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków nakłada na Wody Polskie nowy obowiązek, 

którym jest pełnienie funkcji organu regulacyjnego. 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, opiniują projekty 

regulaminów dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków oraz rozstrzygają spory między 

przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a 

odbiorcami ich usług. Dotąd taryfy za wodę były 

ustalane na rok w drodze uchwały rad gminy na 

wnioski przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych. W większości przypadków 

większościowymi albo jedynymi udziałowcami w 

tych przedsiębiorstwach są właśnie gminy. Zmiana 

przepisów ma zapobiec sytuacjom, w których 

mogłoby dochodzić do konfliktów interesów oraz 

zagwarantować, by cena wody przeznaczonej do 

spożycia przez mieszkańców nie była zawyżana. 

Stawki za wodę i ścieki ustalają firmy 

wodociągowo-kanalizacyjne, to one decydują o 

cenie, jaką mieszkańcy zapłacą za wodę - 

przypominają Wody Polskie. Dodano, że Wody są 

jedynie regulatorem, sprawdzają czy firmy 

wodociągowe uwzględniły rzeczywiste koszty 

zaopatrzenia w wodę. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie w specjalnie wydanym komunikacie 

przypomniały, że dostarczenie wody mieszkańcom to 

nadal zadanie własne gmin. 

"Wody Polskie” mogą interweniować tylko 

tam, gdzie z wniosków taryfowych wynika, że do 

stawek doliczane są dodatkowe koszty niezwiązane z 

wodą.  

Po dokonaniu merytorycznej oceny 

dokumentacji dostarczonej przez jednostki zajmujące 

się dostawą wody i odbiorem ścieków „Wody 

Polskie” w drodze decyzji administracyjnej (jej koszt 

to 500.-zł) pozostawiają proponowaną przez 

wnioskodawcę (w naszym przypadku ZGKiM) nową 

cenę. lub dokonują jej korekty. 

Prezes PGW Wody Polskie zapowiada, że 

zatwierdzone zostaną tylko wnioski uzasadnione 

wydatkami na inwestycje.   

Do 12 marca przedsiębiorstwa wodociągowe  

z całego kraju składy wnioski taryfowe dotyczące 

planowanej wysokości opłat za wodę i ścieki na 

najbliższe trzy lata.  

 

DROGA MIĘDZYLESIE - LESICA - 

NIEMOJÓW  JUŻ OTWARTA !!! 
 

Blisko 6 mln zł. kosztowała przebudowa 11 

kilometrów drogi powiatowej nr 3274 D Mostowice 

- Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzylesie, na 

odcinku Międzylesie ul. Wojska Polskiego -Lesica-

Niemojów - Przejście Graniczne. Ogromnym 

udziałem finansowym tej inwestycji to środki 

pozyskane do projektu z Unii Europejskiej z 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego w kwocie 5 mln zł. 

Środki własne powiatu kłodzkiego to kwota blisko 

500 tys. zł. 

Wkład dokonany przez Nadleśnictwo Międzylesie to 

kwota 411 tys. zł. 
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W oficjalnym otwarciu drogi udział wzięli: 

przedstawicielka parlamentu, radni sejmiku, 

przedstawiciele władz samorządowych, wykonawcy, 

nadleśnictwa, pracownicy Zarządu Dróg 

Powiatowych, lokalne media. 

 

 
 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: 

posłanka na Sejm RP Monika Wielichowska, radni 

Sejmiku Województwa Czesław Kręcichwost i 

Zbigniew Szczygieł, Starosta Kłodzki Maciej 

Awiżeń, Wicestarosta Kłodzki Małgorzata 

Jędrzejewska - Skrzypczyk oraz mocno 

zaangażowany w doprowadzeniu do końca tej 

inwestycji etatowy członek Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego Piotr Marchewka, Burmistrz 

Międzylesia Tomasz Korczak, Nadleśniczy 

nadleśnictwa Międzylesie Dariusz Jesionowski, 

wykonawcy inwestycji i Zarządu Dróg. 

Po sprawnie przeprowadzonym remoncie 

dokonanym przez firmę Drogmost, mamy kolejne 

11 kilometrów nowej drogi, łączącej Międzylesie z 

przejściem granicznym w Niemojowie. 

Dalej tą drogą możemy dojechać do 

Mostowic, Zieleńca i Dusznik Zdroju, jest to tzw. 

odcinek drogi Śródsudeckiej stanowiący ważny 

element drogi turystycznej tej części powiatu 

kłodzkiego. 

Jak widać dobra lokalna współpraca przyczyniła się 

do tego, że złożone deklaracje zostały zrealizowane. 

ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI  

W DOMASZKOWIE 

Dnia 15 października 2018 r. zakończono  zadanie 

pn „Domaszków droga dojazdowa do gruntów 

rolnych”.  W ramach inwestycji wykonano 

nawierzchnię jezdni z betonów asfaltowych o 

szerokości 3,00 mb, utwardzono zjazdy oraz 

wykonano odwodnienie drogi na długości 744 mb. ( 

dz. nr 705 i 713). 

 

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 356.590,90 zł,  w 

tym dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego  - 187.488 zł .Prace 

remontowe wykonywało Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo- Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w 

Kłodzku. 

NAPRZECIW PROŚBOM 

MIESZKAŃCÓW 

 

Burmistrz Tomasz Korczak w odpowiedzi na 

prośby mieszkańców Międzylesia z rejonu ul. 

Wojska Polskiego i przyległych ulic, podjął decyzję 

o ustawieniu przy ul. Wojska Polskiego dwóch ławek 

w miejscach najczęściej wskazywanych przez 

mieszkańców wspomnianych wyżej ulic.  
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Proste ławki wykonał ZGKiM i także on zaraz 

po odbiorze przebudowy jezdni je posadowił. W ten 

sposób burmistrz i pracujący na rzecz mieszkańców 

ZGKiM w znaczny sposób ułatwili mieszkańcom 

tych odległych od centrum naszego miasta ulic, 

pokonanie drogi do domów. Przypomnieć warto, że 

po drodze z miasta usiąść można koło bramy do 

biblioteki, przy polu namiotowym, w miejscu gdzie 

kończy się ogrodzenie „Kosaczówki” i naprzeciwko 

ZDEEl-u. 

 

ZBIORNIK W BOBOSZOWIE 

 

12 października odbyło się kolejne spotkanie 

w biurze pośredniczym Banku Światowego 

dotyczące budowy zbiornika w Boboszowie. 

Wykonawca stwierdził, że ze względu braku 

możliwości dowozu materiałów budowlanych, oraz 

w związku z tym, że nie dysponuje w pełni placem 

budowy złoży rezygnację i wycofa się z umowy 

dotyczącej budowy tego zbiornika. Ustalono, że w 

najbliższym czasie dojdzie do spotkania w 

Międzylesiu i w Boboszowie, na którym zapadną 

ostateczne decyzje. 

 

WYSTAWA W KRUŻGANKU 

 

13 października w krużganku kościoła p.w. 

“Bożego Ciała” w Międzylesiu została otwarta 

wystawa prac pani Katarzyny Śrutwy, na których 

zaprezentowano pisane przez Nią ikony. Licznie 

zebrani goście mogli podziwiać dzieła artystki, która 

opowiedziała o swoich pracach. Ksiądz dziekan Jan 

Tracz w bardzo interesujący sposób przedstawił 

zebranym gościom drobną cześć historii naszego 

parafialnego kościoła. 

 

 

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD 

LAUREATOM KONKURSU „PIĘKNA 

WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2018” 

 

 
 

6 października 2018 r. w Uciechowie gmina 

Dzierżoniów w Najpiękniejszej Wsi 2018 r. odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród wszystkim laureatom 

konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”, 

organizowanym przez Urząd Marszałkowski. 

Przypomnijmy, że nasze miejscowości zdobyły 

następujące nagrody: 

 Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”: 

Domaszków, gm. Międzylesie – wyróżnienie. 

 Kategoria „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy 

wsi” 

Taniec to pasja, miłość i sposób na życie – Akademia 

Ruchu Goworów” - Goworów, gm. Międzylesie - II 

miejsce 
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„Zapał, determinacja i dążenie do celu – Ochotnicza Straż 

Pożarna w Roztokach" - Roztoki, gm. Międzylesie – 

wyróżnienie. 

Wszystkim gratulujemy. 

 

PODRÓŻ STUDYJNA W BIESZCZADY 

 

 
Pod koniec września Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego zorganizował 

czterodniowy wyjazd do wsi tematycznych w woj. 

podkarpackim. Podróż zorganizowana została w 

ramach funkcjonowania nowej inicjatywy w naszym 

województwie – Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. 

 

 
  

Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele 

wsi i gmin – uczestnicy Sieci oraz laureaci konkursu 

„Piękna Wieś Dolnośląska” – z miejscowości 

posiadających oferty wsi tematycznych. Gminę 

Międzylesie reprezentowała Violetta Przybylska z 

Goworowa oraz Magdalena Jóźwiak z Domaszkowa.  

Celem wyjazdu było zapoznanie jej 

uczestników z zasadami tworzenia i funkcjonowania 

ekomuzeum i wsi tematycznych. W trakcie pobytu 

liderzy wiejscy brali udział zarówno w warsztatach 

ceramicznych i mydlarskich, jak również odwiedzili 

miejsca i obiekty posiadające Certyfikat 

GoToCarpatia przyznawane przez Fundację 

Bieszczadzką.  

 

W trakcie szkolenia z prezesem Fundacji 

Bieszczadzkiej – przedstawiono założenia i zasady 

certyfikowania miejsc, obiektów oraz zalety tego 

typu sposobu wyróżniania miejsc niezwykłych i 

płynących z tego korzyści dla właścicieli obiektów i 

mieszkańców wsi w których one się znajdują. Obok 

zajęć typowo warsztatów, prezentacji – niezwykle 

istotne jest umiejętne pokazanie historii 

miejscowości, obiektów czy ważnych historycznie 

miejsc.  

Podróż ta – jej program, to co zostało 

zaprezentowane jej uczestnikom – pokazało dobitnie, 

że aby przyciągać turystów i aby dane miejsce 

zaczęło na siebie zarabiać – musi zostać stworzona 

właściwa opowieść. Dziękujemy Pani Violetcie i 

Pani Magdzie za reprezentowanie naszej gminy. 

 

XXI DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL 

NAUKI W NASZEJ GMINIE! 
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W dniach 04.10- 05.10. 2018 roku Szkoła 

Podstawowa w Międzylesiu była jednym z 

gospodarzy XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 

To  święto nauki odbyło się w naszej szkole po raz 

drugi. Mieliśmy okazje  gościć wielu  interesujących 

wykładowców,  oraz pasjonatów nauki.  Pan prof. dr 

hab. Stanisław Staśko wygłosił wykład “ Dlaczego 

badamy obszary polarne”. Tego samego wykładu 

mogli także wysłuchać uczestnicy popołudniowego 

spotkania w Domu Kultury w Międzylesiu w dniu 

05.10.2018 roku. Pan mgr 

Antoni  Stryjewski  zaprezentował wykład “ Upadłe 

gwiazdy, czyli rzecz o naturze meteorytów”, pan 

doktor  Zbigniew Piepiora przybliżył nam “ Rynek 

nieruchomości na przykładzie Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich, natomiast pani dr Stefania 

Skowron- Markowska w ciekawy sposób 

przedstawiła nam “Kuchnię  chińską”. Odbyły się 

także wykłady “ Wiara i nauka” prowadzone przez 

ks. Pawła Traczykowskiego i ks. Arkadiusza 

Raczyńskiego. 

 

W zorganizowaniu festiwalu wspomogli nas 

także  pracownicy Nadleśnictwa w Międzylesiu. Pan 

Paweł Kmiecik zaprezentował  sposób 

życia  nietoperzy, natomiast pan 

Konrad   Zaremba  podjął temat bartnictwa. Także 

nasi nauczyciele zorganizowali zajęcia i warsztaty 

popularyzujące ciekawy sposób poznawania świata. 

Odbiorcami XXI  Dolnośląskiego Festiwalu byli 

uczniowie naszej szkoły, Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego im. Przyjaciół  Dzieci w 

Domaszkowie oraz  Szkoły Podstawowej w 

Bystrzycy. Finansowo wspomogła  nas Gmina 

Międzylesie.  

 

Dziękujemy bardzo wszystkim za uczestnictwo i 

pomoc w organizacji. 

    

 XVIII  PRZEGLĄD  PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ W MIĘDZYLESIU 
 

        29 października 2018 roku , w Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu, odbył się konkurs 

piosenki. Wzięły w nim udział zespoły uczniów z 

klas I-III, oraz solistki z klas IV, przygotowywane 

przez nauczycieli muzyki. Na scenie wykonano 

ponad 30 piosenek. Jednakże jury nie miało 

wątpliwości i za najlepiej wykonany utwór uznało 

piosenkę pt.: „Chodźmy do parku”                           w  

wykonaniu zespołu „ Różyczki” z klasy II ( Zuzi, 

Natalii, Mai, Liwii). Dziewczynki otrzymały  za nią 

statuetkę Grand Prix. 
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Zespół „ Mrówki” (Julka, Franek, Kamil, Dawid ) z 

klasy III, za wykonanie piosenki „Jesienna cza- cza”,  

zdobył  miejsce II, a  „Iskierki” ( Ola i Nikola)  z klasy 

I, które zaśpiewały „ Piosenkę na dobry początek” – 

wyróżnienie. 

       W kategorii solistów I miejsce i statuetkę 

otrzymała Julia z klasy IV b, II miejsce – Karolina z 

klasy IV a, a wyróżnienie  Zuzia z IV b. wszyscy 

uczniowie przywieźli z festiwalu medale 

indywidualne. 

 Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej 

szkoły. 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

 15 października 2018r. w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie odbyła się uroczysta akademia z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas 

czwartych w zabawny sposób przybliżyli 

publiczności szkolną rzeczywistość oraz 

zaproponowali zestaw niezbędnych nauczycielowi 

pomocy naukowych. Następnie artyści w imieniu 

wszystkich uczniów podziękowali nauczycielom, 

pracownikom administracji i obsługi za ich pracę i 

życzyli wielu sukcesów. 

 W wyjątkowy sposób zostali uhonorowani 

jubilaci, dla których uczniowie przygotowali 

wzruszające podziękowania wygłaszane przy 

akompaniamencie skrzypiec. Na zakończenie 

mogliśmy podziwiać niesamowity "Taniec 

czarownic" w wykonaniu uczennic klas czwartych i 

trzeciej szkoły podstawowej. 

 

 

 

 

 

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” - 

ROZMAWIAMY O 

BEZPIECZEŃSTWIE Z 

NAJMŁODSZYMI 

 

25 września już po raz kolejny w naszej szkole jak co 

roku odbyło się spotkanie z Policjantami dla naszych 

najmłodszych uczniów z klas I, którego tematyką  

było „Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły”. 

Podczas spotkania  mówiono najmłodszym o 

prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się 

po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza, 

zachowaniu w miejscach oczekiwania na przyjazd 

autobusów, jak również o prawidłowym zachowaniu 

się na drodze po zmroku oraz o tym, jak ważne jest 

prawidłowe oznakowanie  pieszego na drodze. Po 

zakończeniu spotkania wszyscy uczniowie z klas I-III 

Szkoły Podstawowej otrzymali odblaski. 
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ZAKOŃCZENIE SEZONU 

TURYSTYCZNEGO ŻYWIEC 

 

 
 W dniach 6 - 7.10.2018r. uczniowie należący 

do SKKT wraz z opiekunem p. B. Gałuszą wzięli 

udział w wycieczce do Żywca i okolic.   W 

pierwszym dniu zwiedzaliśmy Żywiec, gdzie 

odwiedziliśmy Stary Zamek i Nowy Zamek 

Habsburgów, oraz Domek  Chiński. Udaliśmy się 

również z przewodnikiem do kościoła katedralnego 

Narodzenia NMP, który pełni funkcję konkatedry w 

diecezji bielsko-żywieckiej. W bocznych kaplicach 

spoczywają dawni właściciele Żywiecczyzny: 

Hrabiowie Komorowscy, arcyksiążę Karol Habsburg 

z małżonką Marią. Przewędrowaliśmy  również 

urokliwym ryneczkiem z ratuszem i zabytkową 

dzwonnicą. Zwiedziliśmy Muzeum Browaru Żywiec, 

w którym mogliśmy się przenieść w czasie  do 

uliczek  z XIX w. Na nocleg udaliśmy się do 

Węgierskiej Górki do ośrodka Azalia. 

 

Tam zjedliśmy obiadokolację, a wieczorem 

przy ognisku były przeprowadzone konkursy wiedzy 

o PTTK  Międzygórze i zwiedzanych 

miejscowościach w tym roku.                                                                                                                                                                                        

Rano po śniadaniu pojechaliśmy do Międzybrodzia 

Żywieckiego, a stamtąd kolejką  linowo - terenową 

na Górę Żar, gdzie znajduje się górny zbiornik 

elektrowni  szczytowo- pompowej Porąbka. Ze 

szczytu roztacza się  przepiękna panorama na całą 

Kotlinę Żywiecką. Po obiedzie udaliśmy się do 

Koniakowa słynącego z produkcji przepięknych 

koronek, tam zwiedziliśmy Izbę Pamięci Marii 

Gwarek. Ostatnim celem podróży była Kurna Chata 

Kawuloka w Istebnej- zabytek architektury 

drewnianej z 1863r. Można tam zobaczyć wystrój 

dawnej chaty z kurnym piecem, z którego  dym 

wlatywał do izby bo nie było komina. Opowieści 

przewodnika doskonale wprowadzają nas w klimat 

dawnych czasów. Główną atrakcją były jednak 

trombity i inne instrumenty na których grał opiekun 

chaty p. Janusz Macoszek. W drodze powrotnej 

wracaliśmy przez rodzinną miejscowość Adama 

Małysza, czyli przez Wisłę. Uczestnicy wycieczki 

wrócili bardzo zadowoleni. 

 

„TEGO SIĘ NIE ZAPOMINA” 

21 września w MGOK odbyła się uroczystość 

upamiętniająca wywózkę Polaków na Sybir. 

Uczennice i uczniowie naszej szkoły recytowali 

wiersze oraz śpiewali patriotyczne piosenki. 

Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat 

losów naszych przodków, o ich ciężkim życiu na 

Syberii oraz o ich patriotyzmie oraz wierze w powrót 

do kraju. Występ był pokazaniem cząstki naszej 

polskiej historii, oraz szansą na przypomnienie innym 

ludziom o krwawych wydarzeniach związanych z II 

wojną światową oraz o jej wszystkich ofiarach, także 

o Polakach. 

 

 

 

              OLIWIA MAJKA LAUREATKĄ... 

Po występie uczniów p. Maria Janczak w imieniu 

Sybiraków opowiedziała o ich losach „na nieludziej 

Ziemi”, oraz przeczytała wiersz napisany przez jedną 

z matek do swoich dzieci. Był to bardzo poruszający 
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moment. Na zakończenie spotkania p. Irena Trytek 

opowiedziała o akcji „Mogiłę pradziada ocalić od 

zapomnienia”. 

Z ogromną przyjemnością mogliśmy w tym dniu 

ogłosić uczestniczącym w uroczystości Sybirakom, 

że  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI edycji 

wojewódzkiego konkursu “Losy Polaków na 

Wschodzie w latach 1939 – 1956”, tematem 

tegorocznej edycji konkursu był: „Dzień, który 

zmienił moje życie”. 

Laureatką została Oliwia Majka 

uczennica klasy VIII, która zajęła 
zaszczytne  III miejsce. Uroczyste rozdanie 

nagród  odbyło się w Sali Koncertowej 

Polskiego Radia we Wrocławiu.   

 

NAGRODA W KONKURSIE- 

KULTURALNA WYPRAWA 

Grupa uczniów z klasy 6 a: Jakub Wojtysiak, Andrzej 

Fiszer, Adam Fiszer, Michał Pełech pod opieką p. 

Karoliny Lewandowskiej - Czech otrzymała główną 

nagrodę w konkursie „Kulturalna wyprawa” 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w 

Kłodzku. Grupa konkursowa stworzyła prezentację w 

formie opowieści o wycieczce do Zamku w 

Międzylesiu, w której uczestniczyła cała klasa. 

Wręczenie nagród odbyło się 9 października 2018 r. 

w czasie trwania Konferencji Promocja Turystyczna 

Ziemi Kłodzkiej w Wambierzycach. Gratulujemy. 

 

JUŻ GRAJĄ... 

 

Rozpoczęły się rozgrywki  tenisa stołowego 5 ligi 

Grupy Wałbrzyskiej. Bardzo udany występ 

zanotowali zawodnicy SUDETÓW MIĘDZYLESIE 

pokonując UKS  IMPULS KŁODZKO  10/0. Punkty 

zdobyli :  Oliwia Neter  2,5,  Katarzyna  Suława  2,5, 

Krzysztof  Sobota  2,5  i Artur  Kwaśnik   2,5 punktu. 

Gratulujemy zawodnikom i ich trenerowi ! 

AKTYWNIE JESIENIĄ Z SEKCJĄ 

REKREACJI RUCHOWEJ KLUBU 

SPORTOWEGO “SUDETY” 

 
Jesienna słoneczna i ciepła  pogoda sprzyja 

aktywności na świeżym powietrzu. Październikowe 

wspólne zażywanie ruchu zapoczątkowaliśmy w 

sobotę 06.10.2018 r. “Moją Dwunastką z plusem” 

czyli comiesięcznym maszerowaniem lub bieganiem. 

Już po raz drugi zamiast tradycyjnych 12. minut czas 

trwania aktywności wyniósł 24 minuty, której na 

bieżni międzyleskiego stadionu oddawało się z 

przyjemnością 8 osób. Na kolejne marszobieganie 

zapraszamy już 10 listopada 2018 r., bo “Moja 

Dwunastka” to impreza, która nigdy się nie kończy. 

Zapisy na basenie od 9.30. Start o godz. 10.00. 

 

 

 

Kolejna październikowa sobota – 13.10.2018 

r. upłynęła pod znakiem rowerowego święta. Na 

starcie finałowego etapu “Korony Międzylesia 2018” 

w Goworowie zameldowało się 19. rowerzystów, 

którzy w wyśmienitych humorach ruszyli na blisko 6-

cio kilometrową trasę do Jodłowa o 350 m. różnicy 

wzniesień. To już tradycja, że ostatni etap każdego 

sezonu jest niby zawsze taki sam, a jednak za każdym 
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razem nieco inny. Różny zwłaszcza jeśli chodzi o 

pogodę. Było już i mroźnie, i mgliście, i wietrznie, i 

pochmurno. Tym razem nie dość, że słonecznie, 

ciepło i bezchmurnie to jeszcze zupełnie nowy dywan 

asfaltu sam się nawijał na koła.  

 

Na szczycie w Jodłowie niespodzianka goniła 

niespodziankę. Na uczestników czekało już 

rozpalone ognisko i pierwszorzędny catering: 

kiełbasa, chleb, ciasta upieczone przez “Koronowe” 

kobietki, napoje i wafelki. Podczas gdy uczestnicy 

oddawali się rozmowom i degustacji przy ognisku, w 

biurze imprezy przetwarzane były wyniki ostatniego 

etapu, które wpisano do “Paszportów 2018”. A potem 

rozpoczął się czas gratulacji i podziękowań. Na 

początek wręczanie “Paszportów” i podsumowanie 

VII etapu, który w najkrótszym czasie przejechał 

Dominik Smoleń (17’49’’)przed swoim tatą 

Grzegorzem (19’09’’). Następnie zamiast 

“Certyfikatów”, a raczej ich nowej odmiany – 

wierszowaną opowieść o “Koronie Międzylesia” 

wyrecytowała Pani Komandor, która popełniła ów 

utwór literacki.  

 

Kolejna niespodzianka to wywoływanie 

uczestników do dekoracji pamiątkowymi medalami 

oraz obdarowywania prezentami poprzez krótkie 

wierszyki. Co ciekawe - każdy, wprawdzie 

wywołany z imienia, identyfikował się z zasłyszanym 

tekstem. Kolejne niespodzianki dla organizatorów 

oraz najaktywniejszych uczestników przygotował 

Burmistrz Międzylesia.  

Można powiedzieć, że podziękowaniom, 

gratulacjom i uściskom nie  było końca. Tak bardzo 

bez końca, że zapomnieliśmy o wspólnej fotografii, 

na której byłoby nas wszystkich około trzydziestki. 

Faktem jest, że w “Koronie” ważny jest każdy. 

Uczestnik, organizator czy osoba towarzysząca ma 

wpływ na budowanie tej przyjaznej i radosnej 

atmosfery, która zaistniała od początku trwania 

imprezy. A ponieważ bardzo tę atmosferę lubimy 

dlatego już dziś wszystkich, których zaciekawiła 

opowieść o “Rowerowym początku świata, 

zapraszamy na siódmy sezon “Korony Międzylesia” 

już w kwietniu 2019 r.  

 

 

 



INFORMACJE Z GMINY 

 
PUCHAR ŚWIATA EVLS WRP 

FEDERATION 

 
 

 

 

29 września 2018 r w czeskiej Pradze odbył 

się Puchar Świata EVLS WRP Federation  w 

Wyciskaniu Sztangi Leżąc. W imprezie tej, która 

połączona była z Expo EVLS , oraz  festiwalem 

sportów sylwetkowych, siłowych i sprawnościowych 

wystartowała 6 osobowa drużyna Sekcji Sportów 

Siłowych MLKS „SUDETY” Międzylesie, która 

reprezentowała  na tej imprezie nasz kraj.  

Ekipa międzyleskich siłaczy z imprezy tej 

przywiozła do domu 6 medali . Trzy złote i trzy 

srebrne.    I tak : złoto - Kamila Wyderska - junior,  

Łukasz Gajdulewicz – junior , Grzegorz Kantor - 

masters M2, srebro - Marcin Szraiber- senior , 

Andrzej Juraszek - masters M1, Krzysztof Halczyk  - 

masters M1.  

Kolejny start ekipy międzyleskich siłaczy już 

w dniach 15-21 października, gdzie w Słowackiej 

Trnawie odbędą się Mistrzostwa Świata Federacji 

WUAP 

 

 

BOGATYNIA 2018 

 

 



INFORMACJE Z GMINY 
Bogatynia 2018 . Wszystko nasze. Nawet główny 

sędzia nasz.  

Wyniki naszych zawodnikow : Kamila Wyderska 1 

miejsce Kobiet Open, Marcin Szraiber 2 w kat 82.5 

kg. Senior, Patryk Hajduk 1 miejsce kat. do 90 kg 

Senior, Norbert Wybraniec DEBIUT !!! 3 miejsce 

kat. do 90 kg . Krzysztof Król 2 miejsce kat. plus 110 

kg , Łukasz Gajdulewicz 1 miejsce Open Junior . 

Grzegorz Kantor 1 miejsce kat. plus 110 i 1 miejsce 

kat. Weteran Open. Sędzia zawodów Krzysztof 

Halczyk.. 

 
 

 

 
 

MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB 

MUNDUROWYCH 

 

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych Wrocław 

2018 za nami . Mamy trzecie i dwa czwarte miejsca. 

Andrzej Juraszek 170 kg i 3 miejsce Masters , 

Krzysztof Halczyk 182.5 kg i 4 miejsce Senior do 140 

kg i 4 miejsce Masters . Więcej niebawem na 

silaczemiedzylesie.pl 

 
 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!! 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY ! 

Już nie w „Domku Tkaczy”, a w Goworowie 

nr 17 – Agroturystyka „EMAUS” (dawna szkoła) w 

każdy wtorek o godzinie 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom z problemem 

alkoholowym, a także członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  I  ICH 

RODZIN 



INFORMACJE Z GMINY 
W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek 

miesiąca w „Domku Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 

(tam, gdzie było PZU), pan Zbigniew Chrapczyński 

przyjmuje w punkcie konsultacyjnym potrzebujące 

pomocy osoby uzależnione, a także członków rodzin 

osób uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE 

*05.11.2018*19.11.2018* 


